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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๑/๒๕๕๗  เ ร่ือง  การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๙/๒๕๕๘  เร่ือง  การเลือกกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และการดําเนินการเพื่อสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระ  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

(๕) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อ เนื่ อ งของผู้ ดํ า รงตํ าแหน่ง ในอง ค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ  ลงวันที่   ๕   เมษายน   
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๖) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๓/๒๕๖๐  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงประธาน

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
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“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า 
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง  ทบวง  

หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอื่น  
(๕) ทุนหมุนเวียน  
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน

ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  เฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ
ดังกล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ  หรือที่มี
กฎหมายกําหนดให้มีสิทธิร้องขอให้สํานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 

“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน   
ทุน  หรือทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  

“ผู้ รับตรวจ”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้ รับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ตรวจเงินแผ่นดิน”  หมายความว่า  ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งรวมถึง 
ตรวจการจัดเก็บรายได้  การรับ  การใช้จ่าย  การใช้ประโยชน์  การเก็บรักษา  และการบริหาร 
ซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิ  และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออํานาจ 
ใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และแบบแผน 
การปฏิบัติราชการ  หรือไม่  และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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ประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมีประสิทธิภาพหรือไม่  รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของ 
หน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ  และการตรวจสอบอื่นที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ตรวจสอบ”  หมายความว่า  ตรวจเงินแผ่นดิน 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  

การใดท่ีกําหนดให้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ย่ืน  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว  และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ
หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการกําหนด
โดยทําเป็นระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งนั้นใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้   
ถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้อง
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการและผู้ว่าการต้องให้ความร่วมมือและ 
ความช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่อยู่
ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการเห็นว่าการดําเนินการเรื่องใดที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําที่อ ยู่ในหน้าที่และ 
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อํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธาน 
องค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้ ในการประชุมดังกล่าว 
ให้ผู้ว่าการร่วมประชุมด้วย  และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับวรรคสาม  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรืออาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ 
เป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบ
และดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการ
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือของหน่วยงานอื่นนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ  และให้มีอํานาจดําเนินการไต่สวนเบ้ืองต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด  การไต่สวน
เบ้ืองต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ในฐานะพนักงานไต่สวนหรือเข้าตรวจสํานวนการไต่สวนของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าว  เม่ือผลการไต่สวนเบื้องต้นปรากฏเป็นประการใด  ให้ส่งสํานวนการไต่สวนเบ้ืองต้นให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการดําเนินการของผู้ว่าการจะกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จะแจ้งให้ผู้ว่าการยุติการดําเนินการและส่งเร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน 
การคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง  ต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการจัดให้
มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน  ในกรณีที่ประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่ลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง  และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามในหนังสือ
แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า  และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติทุกคน  มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามวรรคสอง  ในกรณีที่กรรมการผู้ใดไม่มาประชุม
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนวันประชุม
หรือก่อนลงมติ  แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ประชุมร่วม
กําหนด 
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มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบต้องคํานึงถึงการดําเนินการตามหน้าที่ของรัฐ  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงความคุ้มค่า  ความสงบเรียบร้อย  ความไว้วางใจของสาธารณชน  การดําเนินงานโดยสุจริต  
ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  และการป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๑ ในการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการตรวจเ งินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน  
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  การเงินการคลัง  
และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  

มาตรา ๑๓ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๔ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  หรือถูกเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อหน้าที่

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ 
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  หรือ 
เป็นผู้มีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือ

กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา  ๑๒  

ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
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(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งตั้ งบุคคลตาม  (๔ )  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ มิ ใช่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายใน
ย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง   
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสรรหาต้องได้ รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่ งของจํานวนทั้ งหมดเท่าที่ มีอ ยู่ของตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึง่  
ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนคร้ังนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน ให้นําเฉพาะคน
ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้
คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพื่อให้
เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  
แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือก
คร้ังแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม  (๔)  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ 
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีที่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพิ่มเติมตามมาตรา  ๑๖  วรรคสี่  มาตรา  ๑๗  
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วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๑๘  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
เม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม  (๔)  แล้ว  จะเป็นกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ
สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๖ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้

บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจาก
การประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมท่ัวไป
ได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธี 
การสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการ
อื่นใดที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลใน
การเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
คณะกรรมการสรรหา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนน
อีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนคร้ังหลังนี้ ยังได้ บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหา   
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร  ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและประวัติ 
การทํางานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดด้วย 

มาตรา ๑๗ ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
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ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน
คร้ังนี้จะเข้ารับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  เพื่อเลือกกันเองให้ 
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
ยังได้ไม่ครบจํานวนที่ต้องสรรหา  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน 
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเม่ือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจํานวนที่ต้อง
สรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ  และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๘ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๔  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๔  (๒๓)  อยู่   
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว  ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่
ประธานวุฒิสภากําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
กรรมการ  ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิและ 
ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
การสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

การวินิจฉัย  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 
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มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้ รับเ บ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่นตามที่ประธานวุฒิสภากําหนด  แต่สําหรับเบ้ียประชุมให้กําหนดให้ได้รับเป็นรายครั้งที่มา
ประชุมในอัตราไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๑ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๒  หรือมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
เม่ือประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะการที่จําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๒๓ เม่ือมีผู้ ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๒  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัยให้ถือ
เสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  ในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการสรรหาออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
ก่ึงหนึ่ง  ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือ
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๒  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้  
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม  

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นด้วย  เว้นแต่เป็นการประชุมเพื่อมีมติตามมาตรา  ๕๐  (๔) 

ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ว่าการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
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มาตรา ๒๖ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
คณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่
คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 
(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  รวมทั้งการให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม  (๒)  ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับ

ตรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
มาตรา ๒๘ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๑) ให้คณะกรรมการวางเป็น

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจําปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการจัดทําแล้ว  ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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มาตรา ๒๙ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น 
ตามมาตรา  ๒๗  (๒)  ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่ยอมรับของสากล  
และให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม  แต่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ถ้าเก่ียวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ  ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจ
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง  ให้เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ
และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กําหนด 
ตามวรรคหน่ึง  ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน  หรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ  จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ก็ได้ 

มาตรา ๓๐ หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒) อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 
(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ  
(๕) วิธีการให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 
(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 
(๗) วิธีการรายงาน  การแจ้ง  และการเผยแพร่ผลการตรวจ 
มาตรา ๓๑ การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน

เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามมาตรา  ๒๗  (๑)  และ  (๒)  หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ  หรือทําให้มี 



หน้า   ๑๗ 
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การตรวจสอบใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอํานาจของผู้ว่าการ  หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่  ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด  เว้นแต่ในกรณีที่ 
ผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  ให้ผู้ว่าการมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยต่อไป  

มาตรา ๓๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออก
ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓)  
(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๔) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการดําเนินงานของผู้ว่าการหรือสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคล

ดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกระเบียบตาม  (๑)  จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้ 
มาตรา ๓๓ ในการกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๓) ถ้าความปรากฏต่อ

คณะกรรมการว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปดําเนินการปรับปรุง  แก้ไข  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

ก่อนสั่งการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการต้องนําคําชี้แจงและความเห็นของผู้ว่ าการ 
มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย  

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  และประสงค์ 
จะได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการ  ให้ผู้ว่าการปรึกษาหารือคณะกรรมการเพื่อขอคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะ  เพื่อนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 



หน้า   ๑๘ 
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มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการหรือผู้ ได้ รับมอบหมายดําเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หน่วยรับตรวจมีสิทธิย่ืนคําร้องไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้องตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่จําเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด  คณะกรรมการจะขอให้
สํานักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญดําเนินการในเร่ืองนั้นได้ตามที่จําเป็น  หรือ 
ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้  โดยต้อง
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง  คณะกรรมการต้อง
กําหนดเป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์  และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง  และค่าตอบแทน  ของบุคคลหรือสถาบัน  หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  และวิธีปฏิบัติงาน 
ของอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยคํา  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๘ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด   
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็น
เงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเมื่อพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
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ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๘ คูณด้วยจํานวนปีที่
ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่ 
คู่สมรสและทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  
ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๓ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๔๐ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 
มาตรา ๔๑ เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคล 

ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  
มาตรา ๔๒ ในการสรรหาผู้ว่าการ  ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งต้องกระทําโดยเปิดเผย และให้มีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  เพื่อรับฟังข้อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของ 
ผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสมัคร  และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกขั้นตอน   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ให้ คณะกรรมการป รึกษาหารื อ เพื่ อ คั ด เลื อก ให้ ไ ด้ บุ คคลซึ่ ง มี ความ รู้    
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  กฎหมาย  การบัญชี การตรวจสอบภายใน  
การเงินการคลัง  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง   
มีความกล้าหาญและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม  รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ 

มาตรา ๔๔ ในการสรรหา  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย  และให้กรรมการแต่ละคนบันทึก
เหตุผลในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย 
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ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๒) ในกรณีมีผู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียง 

ถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป  ให้นําผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  

ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม  ให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  ให้ประธานกรรมการจับสลาก

ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพื่อให้เหลือสองคนแล้วจึงลงคะแนน 
มาตรา ๔๕ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการได้แล้ว   

ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘  มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๖ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ  ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  

แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังนี้จะเข้า
รับการสรรหาในคร้ังใหม่นี้ไม่ได้ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ งผู้ว่าการ  และเป็นผู้ลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ว่าการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง  และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าการพึงรับฟังคําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง
ของคณะกรรมการซึ่งต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 
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มาตรา ๔๙ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจของ
ผู้ว่าการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  และปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  ผู้ว่าการจะเข้ารับการศึกษาหรือ 
อบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ
กรรมการและผู้ว่าการ 

มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่

มีอยู่  เนื่องจากจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดและเม่ือคณะกรรมการสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดําเนินการ
ภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการ  

(๕) พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
(๖) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา  
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน  จนกว่าผู้ว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการแทน 

หลักเกณฑ์การกําหนดอาวุโสตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่ารับรองเหมาจ่ายและประโยชน์
ตอบแทนอื่นเช่นเดียวกับกรรมการ 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด  และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม  (๓) 
ในการตรวจเงินแผ่นดินสําหรับหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ” 

ตามมาตรา  ๔  (๗)  ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  “หน่วยรับตรวจ”  ตามมาตรา  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)   
ว่ามีการใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

มาตรา ๕๔ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีเพื่อให้สํานักงานถือปฏิบัติ  และเสนอคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและ
ตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
เพื่อให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ
มติของคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตั้ งที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ  เพื่อช่วย 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๗) จัดจ้างและกําหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และมาตรา  ๗  วรรคสาม  
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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การกําหนดแผนการตรวจสอบตาม  (๑)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๕ การใช้หน้าที่และอํานาจตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๔  นั้น ห้ามมิให้ 
ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่าง 
การดําเนินการให้สาธารณชนทราบ  จนกว่าจะได้ข้อยุติเก่ียวกับการตรวจสอบน้ันแล้ว  เว้นแต่เป็นกรณี
จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ  ผู้ว่าการจะเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด   
การเปิดเผยต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้ว 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หรือในเร่ืองที่อยู่ในอํานาจ 
การตรวจสอบของผู้ว่าการ  ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือโดยเร็ว  
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือตามที่หน่วยงานท่ีเป็น 
ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว  มิให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  แต่ไม่ตัดอํานาจผู้ว่าการที่
จะแก้ไขคําตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว  และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป  มิให้มี
ผลกระทบกับการกระทําที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

หมวด  ๔ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๕๘ ให้มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการ 

ให้สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๕๙ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่

กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ว่าการ 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ

สํานักงาน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเก่ียวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน  
(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อให้คําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อท้วงติง  และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๗) ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน 
(๘) รวบรวมคําสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่ มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่ เ ก่ียวกับผล 

การตรวจสอบ  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน  
รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 
มาตรา ๖๐ ในการกํากับดูแลสํานักงาน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการ

ดังกล่าว 
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(๒) การกําหนดตําแหน่ง  การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  และการเทียบตําแหน่ง  
อัตราเงินเดือน  เ งินเพิ่มพิ เศษสําหรับตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น 
ของเจ้าหน้าที่  

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากราชการ  วินัย  
การร้องทุกข์  และการอื่นที่จําเป็นในการบริหารงานบุคคลสําหรับเจ้าหน้าที่ 

(๔) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งอัตรา
เงินเดือน  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของสํานักงาน 

(๕) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อชว่ยการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน  รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๘) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของกรรมการ  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  และ

บุคลากรอื่นของสํานักงาน 
การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 
การกําหนดตาม  (๒)  และ  (๔)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและ

ภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว

และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใช้บังคับได้ 
การดําเนินการตามมาตรานี้  ต้องไม่มีผลเป็นการให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอํานาจในการบรรจุ  

แต่งตั้ง  ย้าย  เลื่อนตําแหน่ง  หรือขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่  เว้นแต่เป็นกรณีของรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า  คณะกรรมการจะกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก่อนก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า   
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป  
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มาตรา ๖๑ ข้ า ร าชการสํ านั ก ง าน   ได้ แ ก่   บุ คคลซึ่ ง ไ ด้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง 
ให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการสํานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

หรือระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยอนุโลม  

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการสํานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐  วรรคหก  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๖๑  ให้คณะกรรมการทําหน้าที่เป็น  ก.พ.  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
และมีอํานาจแต่งตั้ งอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ เ ป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการสํานักงานได้   
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอํานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทําหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับ  ก.พ. หรือ  อ.ก.พ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมข้ึนใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอื่นของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด  

มาตรา ๖๔ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเ ป็นข้าราชการสํานักงาน 
อาจกระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ  โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับใดและได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการ
สํานักงานที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ซึ่งโอนมา 
ตามวรรคหน่ึงในขณะที่เป็นข้าราชการน้ัน  เป็นเวลาราชการของข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๖๕ ในกิจการของสํานักงานที่ เ ก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  ผู้ว่าการจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้ว่าการ  เจ้าหน้าที่  
และบุคลากรอื่น  ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ประธาน

กรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  และ
มาตรา  ๙๓  แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๘ ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย   
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและสํานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  ให้ผู้ว่าการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ 
สภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ ว่ าการพิจารณาผลการตรวจสอบของ 
คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  ประกอบด้วย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะรัฐมนตรี
ทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย  

มาตรา ๖๙ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๘  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่าย
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ประจํ า ปี เ พื่ อ ข อค ว าม เ ห็ น ช อบจ า กคณะก ร รมก า ร   และ เ ผ ย แพ ร่ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชนท ร าบ 
เป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม 
วรรคหน่ึง  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี  

ในการเบิกงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง 
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้
เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ  

มาตรา ๗๐ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๘ 
(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๔) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๒)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๑ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
ให้สํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  

วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็นที่ราชพัสดุ 

แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 
มาตรา ๗๒ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใดจะยก 

อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 
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มาตรา ๗๓ ให้มีคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ในการกํากับการปฏิบัติ 
หน้าที่ในการตรวจสอบสํานักงานของคณะผู้ตรวจสอบ  และดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความอิสระใน 
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสํานักงาน  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร  ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ 
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๗๔ ให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ

แต่งตั้ งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ในกรมบัญชีกลางข้ึนคณะหน่ึงตามจํานวนที่ เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  ทําหน้าที่ ในการตรวจสอบสํานักงาน  โดยให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และ 
อํานาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และอํานาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา  ๒๗  (๒)  แล้วทํารายงานเสนอผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ  คณะกรรมการ  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อทราบและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  รายงานดังกล่าวให้เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย  

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับผู้ว่าการ 
ตามมาตรา  ๙๓  

มาตรา ๗๕ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการเงินประจําปีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานส่งคณะผู้ตรวจสอบ   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  
ของสํานักงานและกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๗ ให้สํานักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ให้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้ว่าการมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีด้วย 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกด้าน  
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  เว้นแต่เป็นเร่ือง 
ที่คณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ในกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ  สํานักงานจะจัดทํารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากรายงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๗๘ ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในสํานักงานกองทุนหนึ่ง   
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๗๙ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๑๒ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๓) เงินรายได้ตามมาตรา  ๗๐  (๑)  ที่ดําเนินการแล้วมีเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหน่ึงไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๘๐ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่เพียงพอหรือที่ไม่อาจเบิกจ่ายจาก

งบประมาณแผ่นดินได้ 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงาน 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และลูกจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่

ของสํานักงาน 
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(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
มาตรา ๘๑ เ งินกองทุนให้นํ าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่ เ ป็น รัฐวิสาหกิจ   

หรือนําไปลงทุน  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  แต่ในการลงทุน  คณะกรรมการกองทุน 
จะกําหนดให้ลงทุนอื่นใดนอกจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็น 
ผู้คํ้าประกันไม่ได้ 

มาตรา ๘๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เป็นประธานกรรมการ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย  ผู้ว่าการ  รองผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย  และผู้แทนสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักการเงินและการคลัง  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นเลขานุการ  และ
ผู้ว่าการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๘๓ ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการ  อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน  และกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ 
(๒) วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดทํารายงานการเงินประจําปี 

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของกองทุน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินของกองทุนตาม  (๒)  ให้คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๘๔ ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา  ๗๔  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  ทําหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น  และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 
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หมวด  ๖ 
หน้าที่และอํานาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ 

 
 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข
และควบคุมหรือกํากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังคําชี้แจงและเหตุผลหรือ 
ความจําเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เก่ียวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้
ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือดําเนินการทางวินัย  แล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการ
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับคําชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์  หรือ 
การปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน  ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะ
เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือ
แบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป  ในกรณีเช่นนั้น  การดําเนินการของหน่วยรับตรวจที่
บกพร่องให้เป็นอันพับไป  เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต  

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา  และให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผล  
หรือแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด   

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ  หรือเห็นว่าการดําเนินการ 
ไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือ
รัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  ผู้ว่าการมีอํานาจขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมที่ได้มาจาก 
ผู้เสียภาษีอากร  ผู้ชําระค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อื่นใด  โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับตรวจทราบ 
ตามสมควร  และให้ถือว่าการที่หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าการเป็นการกระทําที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

อํานาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม  ถ้าเป็นกรณีเก่ียวกับภาษีอากร
ประเมิน  ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระทําการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อื่นมิได้  

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้อํานาจ
ประเมินแทนหน่วยรับตรวจ  หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอํานาจประเมิน 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า  หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอํานาจบริหาร
จัดการ  ดูแลรักษา  และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน  ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว ้
ในกฎหมาย  ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง  
โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกําหนด 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ  หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  หรือในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดใหผู้้ว่าการมีอํานาจดําเนินการอย่างใดต่อไป  ก็ให้ผู้ว่าการดําเนินการไปตามนั้น  

มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  มีการกระทําด้วย
ประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ  มีส่วนไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย  หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรือ
อนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการกระทําดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับย้ัง  หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการดังกล่าว  ให้ผู้ว่าการ
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรคหน่ึง   
ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
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การทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

มาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ  ต้องตรวจสอบเม่ือการดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ  จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่างดําเนินการก็ได้  ในกรณี
เช่นนั้น  ผู้ว่าการต้องแนะนําวิธีดําเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย  และในกรณีที่หน่วยรับ
ตรวจเห็นว่าการดําเนินการที่ผู้ว่าการแนะนํานั้นไม่อาจหรือไม่สมควรดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร   
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ  หน่วยรับตรวจ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องจะร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติ
โดยเร็ว  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้น  เม่ือได้ข้อยุติประการใดแล้ว  ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการ 
ไปตามข้อยุตินั้น 

มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ  ให้
ผู้ว่าการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด  เกิดผลสัมฤทธ์ิ  และมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกําหนดไว้หรือไม่  และให้จัดทําข้อเสนอแนะให้แก่ 
หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงประเพณี  วัฒนธรรม  สังคม  และความนิยม 
ของท้องถิ่น  รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ  โดยให้รับฟังเหตุผลและความจําเป็นของ
หน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

มาตรา ๙๑ ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือ
ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๒๗  (๒) 

มาตรา ๙๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายเ งินราชการลับ  หรือเ งินที่ มีลักษณะคล้ายกับ 
เงินราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่กําหนดใน
ลักษณะที่จะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 
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มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ  ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอํานาจ
ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ผู้ รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  มาให้ 
ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  

(๒) อายัดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งมอบบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 

ที่เก่ียวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(๔) มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลา

ทําการ  เพื่อตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  บัญชี  ทะเบียน เอกสาร  หรือหลักฐานอื่น  หรืออายัดเงินหรือ
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเก่ียวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จําเป็น 

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  จะให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัดแจ้ง
โดยคํานึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

มาตรา ๙๔ บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวกับการตรวจสอบ  ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้  จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้  

หมวด  ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

มาตรา ๙๕ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ 
หน่วยรับตรวจ  ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อกํากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต  ให้ผู้ว่าการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  และให้นําความ 
ในมาตรา  ๘๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ   
หรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
ผู้รับตรวจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป  หรือดําเนินการ
ทางวินัยแล้วแต่กรณี  และเม่ือผู้รับตรวจดําเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร  ผู้ว่าการ
จะแจ้งให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๖ ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ดําเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการกําหนดตามมาตรา  ๘๕  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๙๕  วรรคสี่  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษ 
ทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 

ในการเสนอเพื่อให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง  และพฤติการณ์ที่เป็นเหต ุ
อันควรลงโทษทางปกครอง  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษที่สมควรลงด้วย 

มาตรา ๙๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ ไม่อาจดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๙๖  ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษทางปกครองแก่
ผู้นั้น  โดยให้นําความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๘ โทษทางปกครอง  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตําหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
(๓) ปรับทางปกครอง 
ในการลงโทษปรับทางปกครอง  จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษ

มิได้ 
ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึงความร้ายแรง 

แห่งพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น 
มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงโทษทางปกครอง  ให้คณะกรรมการใช้รายงานผล

การตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก  แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาด้วย  
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การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และการย่ืนคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๑๐๐ ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้  เพราะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  หากปรากฏพยานหลักฐานว่า  ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านคําสั่งนั้นไว้แล้ว  ให้ได้รับยกเว้นโทษทางปกครอง
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๐๑ การดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 
(๒) ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทําความผิด 
มาตรา ๑๐๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอํานาจของ

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก  แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ  ข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การเปิดเผยสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่ระบุ 
ชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  หรือเป็นการเปิดเผยตามมาตรา  ๕๖  หรือเป็นการเปิดเผยต่อศาล  พนักงานอัยการ  หรือ
หน่วยงานที่ต้องดําเนินการตามผลการตรวจสอบของสํานักงาน  หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือเป็นการกระทําตามหน้าที่ราชการ 
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มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๗  หรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามคําสั่ง  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน  บัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  หรือหลักฐาน
อื่นใดที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๓  ยึด  อายัด หรือเรียกให้ส่ง  ทําให้เสียหาย  ทําลาย   
ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๗ เจ้าหน้าที่ผู้ใด  ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย  และให้ผู้ว่าการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๘ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง 
ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  โดยให้ 
นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้ รับโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

มาตรา ๑๐๙ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
โดยให้นับวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๔๓/๒๕๖๐  เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ รักษาการแทนผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
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ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ได้มีการดําเนินการสรรหา  คัดเลือก  หรือเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและพ้นจากตําแหน่งไปก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  เป็นผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามมาตรา  ๑๔  (๑)  ประกอบกับมาตรา  ๔๐  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย  

มาตรา ๑๑๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ  หน้าที่  และความผูกพันใด ๆ  ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใดในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๑ ให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  ข้าราชการ  และบุคลากรอื่นของสํานักงาน
การตรวจเ งินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเ งินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และ
ให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซึ่งข้าราชการหรือบุคลากรอื่นดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นสิทธิและประโยชน์อื่นใดที่ได้รับต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

มาตรา ๑๑๒ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น
ซึ่งมิได้นําส่งกระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน  
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มาตรา ๑๑๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  มติและคําสั่งของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือนระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
มติและคําสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๔ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  ตามหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ ซึ่งดําเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่า
การนั้นเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไปให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๑๑๕ การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ได้กระทํา 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  ส่วนการดําเนินการต่อไป ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ดําเนนิการตามหมวด  ๗  วินัยการเงินการคลัง  โดยให้ถือว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง
กับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๑๓๐  (๗)  มาตรา  ๒๓๘  มาตรา  ๒๔๐  มาตรา ๒๔๑  มาตรา  ๒๔๒  และ
มาตรา  ๒๖๗  บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   
เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  การสรรหา  การพ้นจากตําแหน่ง  หน้าที่และอํานาจ  ตลอดจน 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ   
โดยการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  
และเป็นไปเท่าที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 


